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Już jutro Szybki PIT z ekspertami w Galerii Łódzkiej
Podatki
Patrycja Wacławska
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Pierwszy mit
System Twój e-PIT nie uwzględnia ulgi na dziecko. Jak wyjaśnia
ministerstwo, system Twój ePIT uwzględnia ulgę na dziecko
do ukończenia przez nie 18. roku
życia. System nie uwzględnia
ulgi na dzieci urodzone w 2018
r. (trzeba dodać ją samodzielnie).
Jeśli po skończeniu 18 lat dziecko pobiera naukę, informację
dotyczącą ulgi należy dopisać
samodzielnie.
Drugi mit
System nie przepisuje numeru
KRS OPP z zeznania za rok 2017.
A co jest faktem? System przepisuje numer KRS OPP z zeznania
za rok 2017, jeśli jest ona nadal
uprawniona i widnieje w wykazie organizacji uprawnionych
do otrzymania 1 proc.
Trzeci mit
PIT może zobaczyć osoba nieuprawniona do tego. Minister-

stwo wyjaśnia: nie może, a jeżeli to robi – popełnia przestępstwo i ponosi odpowiedzialność karną. Dodatkowy
element autoryzujący (kwota
nadpłaty lub podatku do zapłaty) jeszcze bardziej wzmacnia bezpieczeństwo danych.
FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Ministerstwo Finansów
przygotowało listę faktów
i mitów dotyczących korzystania z funkcjonującej od tego roku usługi Twój e-PIT.

Czwarty mit
Mogę się zalogować do usługi
przy wpisaniu kwoty 0 (zero)
w danych podatkowych i potwierdzeniu ich kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty.
Fakt: wpisanie kwoty 0 (zero)
w którymkolwiek z pól nie
umożliwia zalogowania się
do usługi i zobaczenia zeznania podatkowego. W takim
wyjątkowym przypadku (ze
względów bezpieczeństwa)
wymagany jest profil zaufany.

cimy zeznanie w usłudze Twój
e-PIT to musimy je przygotować i złożyć samodzielnie
do urzędu skarbowego (np.
za pośrednictwem aplikacji edeklaracje lub papierowo).

Piąty mit
Jeśli odrzucimy zeznanie
w usłudze Twój e-PIT, nie musimy już nic robić. Ministerstwo informuje, że jeśli odrzu-

Szósty mit
Usługa Twój e-PIT zmienia
kwoty w rozliczeniu. A jak jest
naprawdę? Usługa na bieżąco
aktualizuje rozliczenie w opar-

Eksperci będą czekali jutro w godz. 12–20 na poziomie -1
ciu o nowe informacje (np.
od pracodawcy) do momentu
akceptacji i wysłania zeznania.

Galeria Łódzka i eksperci
zapraszają do udziału w akcji
Szybki PIT
Chcesz wiedzieć więcej o rozliczeniu podatku? Skorzystaj
z porad ekspertów. Już jutro
w Galerii Łódzkiej będzie
można bezpłatnie wypełnić

zeznanie podatkowe. Od godziny 12 do 20 w rozliczeniach
pomagać będą specjaliści
z Izby Administracji Skarbowej.
Złożenie deklaracji podatkowej bywa stresującym i często trudnym obowiązkiem, ale
nie z Galerią Łódzką. Dla klientów, którzy będą chcieli wypełnić PIT pod okiem fachowców, centrum przygotowało
zaproszenia na słodką niespodziankę. W ten sposób obowiązek podatkowy zamieni się
w „słodką powinność”.
– Akcja e-PIT cieszy się
ogromnym powodzeniem.
Klienci naszego centrum chętnie korzystają z możliwości
wypełnienia dokumentów
przy wsparciu pracowników
Urzędu Skarbowego. Z raportu
KPNG wynika, że liczba podatników składających roczne zeznanie podatkowe PIT przez
internet rośnie – w 2018 było
ich ponad 12 milionów. W tym
roku zadbaliśmy nie tylko
o profesjonalną obsługę, ale
również o stworzenie przyjaznej atmosfery, zapraszając
odwiedzających na „słodkie
co nieco” – mówi dyrektor Galerii Łódzkiej.
Podatnicy, z pomocą pracowników Izby Administracji

Skarbowej,
będą
mogli
szybko, sprawnie i za darmo
wypełnić oraz wysłać e-zeznanie przez internet. Dzięki
temu rozwiązaniu unikniemy
kolejek w urzędach skarbowych i pocztowych oraz będziemy mieli pewność, że deklaracja została wypełniona
poprawnie. W zeznaniu podatkowym można również
wskazać organizację pożytku
publicznego, którą chcemy zasilić 1 proc. podatku, poprzez
podanie w formularzu PIT jej
nr. KRS.
Do właściwego wypełnienia deklaracji niezbędne będą
dane o osiągniętych w trakcie
roku przychodach, kosztach
ich uzyskania, potrąconych zaliczkach i odliczonych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, przekazane przez płatników
do końca lutego. Każdy, kto
będzie chciał skorzystać z opcji wysłania zeznania przez
internet, musi znać wysokość
przychodu wykazanego w zeznaniu podatkowym za rok
2018. Jeśli korzystamy z ulg
podatkowych, należy wcześniej przygotować rachunki,
dokumenty i inne dane osobowe do rozliczenia.
¹

Dlaczego warto zapisać się
Weź udział w konkursie Zawodowiec
do Szkoły Podstawowej nr 6 w Zgierzu i podziel się swoim marzeniem!
Szkoła Podstawowa Nr 6
im. J. Kochanowskiego
w Zgierzu dziękuje wszystkim
przybyłym na „Drzwi Otwarte”,
które odbyły się 7 marca. Szkoła nadal prowadzi rekrutację
do klas I, IV, V, VI, VII, w tym IV
sportowej i VII dwujęzycznej.

Dlaczego warto zapisać się
do SP Nr 6 w Zgierzu?
a szkoła odnosi liczne sukcesy w konkursach i zawodach
a atrakcyjne zajęcia świetlicowe w godz. od 7.00 do 17.00
a dziedziniec z amfiteatrem
i możliwością prowadzenia zajęć na powietrzu
a wiele wycieczek, warsztatów, wystaw i cyklicznych wydarzeń

FOT. SP NR. 6

Można zapisać się do:
a klas pierwszych 1A, 1B, 1C
z dodatkowymi godz. szachów,
a klas czwartych: klasa 4A to
oddział sportowy o profilu piłki
nożnej z dodatkową godziną języka niemieckiego; klasa 4B to
oddział ogólny z dodatkową godziną języka angielskiego,
a klas piątych: klasa 5B i 6B
to oddziały ogólne,
a klas siódmych; klasy 7A
i 7B to oddziały dwujęzyczne z 6
godzinami języka angielskiego;
klasa 7C to oddział ogólny.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Łodzi
przy ul. Wareckiej 41 to szkoła
z ponad 65-letnią tradycją
kształcenia zawodowego.

SP nr 6 w Zgierzu odnosi liczne sukcesy w konkursach i zawodach

a kontakt z żywym językiem angielskim
a panuje miła i przyjazna atmosfera
a sale lekcyjne z nowoczesnym wyposażeniem
a wysoki poziom opieki

psychologiczno-pedagogicznej i wsparcie dla rodziców
a szkoła realizuje projekty
z WFOŚiGW i Erasmus+
a nauka w systemie jednozmianowym
a zajęcia prowadzą nauczyciele o wysokich kwalifikacjach
a pielęgniarka codziennie
troszczy się o zdrowie uczniów
a szkoła prowadzi koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze
a szkoła uzyskała tytuł
Szkoły Roku 2018.

To tutaj kształcą się uczniowie
zdobywając szlify zawodowe
w takich kierunkach jak: technik mechanik, technik elektryk, technik informatyk,
technik mechatronik, technik
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik
urządzeń dźwigowych.
Od lat co roku mury szkoły
opuszczają absolwenci doskonale przygotowani do wypełniania obowiązków pracowniczych oraz ci, którzy kontynuują dalszą drogę edukacyjną
na łódzkich wyższych uczelniach. Szkoła nie tylko uczy
zawodu. To miejsce, w którym każdy może rozwijać
swoje zainteresowania i pasje.
Wśród działań pozaszkolnych
można wymienić działający
zespół muzyczny, koło teatralne czy koło młodych konstruktorów.
O wszystkim można dowiedzieć się, odwiedzając
stronę http://warecka.edu.pl/
Szkoła jest również organizatorem konkursów, które

na trwałe wpisały się w działania edukacyjne i promocyjne miasta Łodzi. To tutaj
organizowany jest konkurs
ZAWODOWIEC promujący
szkolnictwo zawodowe.
Rok 2019 to już 9. edycja
ZAWODOWCA. Każdego roku
ponad 300 uczniów szkół województwa łódzkiego bierze
udział w tej zabawie.
Konkurs skierowany jest
do klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej i ma na celu przedstawianie swoich marzeń zawodowych. Odbywa się
w czterech kategoriach: Plakat, Fotografia, Opowiadanie,

esej, Prezentacja multimedialna.
Za pomocą tych środków
przekazu uczniowie przedstawiają swój wymarzony zawód.
Dla laureatów przygotowane są atrakcyjne nagrody,
o które postarali się oficjalni
sponsorzy konkursu: firma
Galmet z Głubczyc oraz firma
Schindler Polska
Oceną prac i wyłonieniem
laureatów zajmują się zespoły
jury powołane z pośród nauczycieli ZSP nr 20 w Łodzi.
Na wysoką ocenę prac składają się: ciekawe ujęcie tematu, atrakcyjność przedstawienia wymarzonej profesji,
oryginalność pomysłu oraz
ogólne wrażenie estetyczne
i artystyczne.
Ostateczny termin dostarczenie prac upływa z dniem 17
kwietnia 2019 roku.
W dniu 23 maja 2019 roku
o godzinie 12.00 w budynku
szkoły odbędzie się uroczyste
rozstrzygnięcie i podsumowanie tegorocznej edycji ZAWODOWCA.
Szczegóły na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej szkoły
http://warecka.edu.pl/content
/zawodowiec-2019.

